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21 februari 2018

Ontmoeting met de heer Nikolaos Manios, lid van het Griekse Parlement
en voorzitter van de IPU-vriendschapsgroep Griekenland-België

Bezoekers:
-

De heer Nikolaos Manios, lid van het Griekse Parlement en voorzitter van de IPUvriendschapsgroep Griekenland-België;
H.E. mevrouw Eleftheria Galathianaki, ambassadeur van Griekenland;
Mevrouw Eleni Sianna, vertegenwoordigster van het Griekse Parlement bij het Europees
Parlement.

Namen deel aan de ontmoeting:
-

De heer Luk Van Biesen, volksvertegenwoordiger, voorzitter van de bilaterale sectie
België/-Cyprus/Griekenland;
De heer Jurgen Segers, parlementair medewerker van de heer Van Biesen;
Mevrouw Iuna Sadat, secretaris van de bilaterale sectie.

Tijdens zijn welkomstwoord herinnert de heer Van Biesen aan de vorige ontmoeting tussen de
twee parlementsleden die plaatsvond op 17 februari 2015. Hij wenst te weten in welke mate de
economische situatie en de levensomstandigheden van de modale Griek geëvolueerd zijn.
De heer Manios is van mening dat Griekenland sinds 2015 nog steeds in een moeilijk situatie
vertoeft. Er werd voornamelijk een ontwikkelingsbeleid gevoerd, maar de problemen en
moeilijkheden zijn nog niet van de baan. De economische crisis heeft Griekenland min of meer
25 % van zijn bnp gekost, wat vergelijkbaar is met de gevolgen van een oorlog. Om hiervoor een
oplossing te vinden, zijn regelmatige contacten met de regeringen van andere landen noodzakelijk.
Één van de grootste huidige problemen betreft de werkloosheid van de jongeren en van de +50jarigen. In dat kader heeft de Griekse minister van Werk, Sociale Zekerheid en Sociale Solidariteit,
mevrouw Rania Antanopoulos, een initiatief genomen om de uitgaven in de strijd tegen de
werkloosheid buiten de begroting te houden, zodat deze de staatsschuld niet nog groter zouden
maken. Verschillende lidstaten van de EU steunen dit voorstel (Bulgarije, Frankrijk, Ierland,
Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slowakije en Spanje). De heer Manios vraagt of België het
voorstel ook kan steunen.
De heer Van Biesen zal dit voorstel bespreken met de Belgische minister van Financiën, de heer
Van Overtveldt. Hij wijst er op dat in België een uitzonderingsregel bekomen is voor de uitgaven
ten gevolge van de aanslagen van 22 maart 2016. Wat de uitgaven voor de werkloosheid betreft,
vallen die onder het budget voor de sociale zekerheid. Dat budget moet steeds in evenwicht zijn en
maakt in feite geen deel uit van de nationale begroting.
Kamerlid Van Biesen benadrukt het belang van de tewerkstelling, zowel in België als in
Griekenland. Hij is ook van mening dat Griekenland moet worden geholpen in deze strijd.
De heer Manios wijst er eveneens op dat de hoge werkloosheid gevolgen heeft voor de pensioenen
van de Griekse bevolking. Personen die bijna nooit gewerkt hebben, ontvangen immers een heel
klein pensioen. De verschillen in pensioenen zijn enorm groot.
De heer Van Biesen legt uit hoe de pensioenregeling in België gebeurt. Als liberaal vindt hij het
belangrijk dat de regering een basispensioen voor iedereen voorziet, maar ook dat de werkgevers
investeren in een bijkomende pensioenpijler. Het Kamerlid meent dat er een
mentaliteitsverandering moet komen: in plaats van groei in percentages uit te drukken, zou men
eerder over de levenskwaliteit moeten spreken. Het is ook belangrijk Griekenland in een ander
perspectief te plaatsen dan dat van het land waaraan men steeds geld geeft.
***

In de marge van deze ontmoeting werd eveneens gesproken van een bezoek van de sectie BelgiëCyprus/Griekenland aan het Griekse Parlement en vertegenwoordigers van Belgische
ondernemingen in Griekenland en aan het Cypriotische Parlement in Nicosia. Dit bezoek zou
plaatsvinden tussen midden mei en midden juni 2018. Er werden enkele praktische afspraken
gemaakt.

